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Irodalom: 

Tananyag: Szövegértés, hangos olvasás felmérése 

Szükséges felszerelés: olvasókönyv 

• Ma Csabival és a családjával fogsz megismerkedni, akik Győr városában élnek. Ez egy nagy 

város, úgy, mint Budapest, Magyarország fővárosa, ahol Te élsz. 

• Nézd meg az alábbi rövid filmet Győr városáról! 

https://www.youtube.com/watch?v=VPvjzvBarBQ 

• Nyisd ki a könyvedet a 129. oldalon! Olvasd el Csabi és családja történetét, majd válaszolj 

SZÓBAN a kérdésekre! 

• Melyik városban lakik Csabi? Kikkel lakik együtt? Hol van a lakásuk? Hová ment Csabi tegnap 

a szüleivel? Mi történt velük estére? Mit mondott édesapa, amikor hazaértek? 

• Gyakorold a szöveg olvasását, amíg szép, folyékonyan nem megy! NEM AZ A FELADAT, HOGY 

TANULD MEG, MINT EGY VERSET! Szépen olvasd, sokszor! 

VISSZAKÜLDENDŐ: Kérem videó- vagy hangfájl formájában átküldeni a 129. oldal ELSŐ HAT SORÁT! 

Kérem, ellenőrizzék, hogy valóban feltöltötték-e! Sokszor nem kapok semmit! KÖSZÖNÖM! 

 

Rajz: 

Tananyag: Mondd, te miről álmodtál?  

Szükséges felszerelés: A/4-es rajzlap, tetszőlegesen választott eszközök 

• Hallgasd meg az alábbi dalt! 

https://www.youtube.com/watch?v=fKo3Ymk1WcM 

• Álmaidban bármi megtörténhet, akár csodák is. Álmok nélkül szürke lenne a világ. Színesítsd be! 

Rajzold le nekem az egyik legizgalmasabb álmodat! Lehetsz tündér, lepkéket kergető királylány? 

Álmodban birkózol, vagy magasba repülsz, hős lovag vagy??  

• Ma te döntöd el, hogy milyen eszközzel dolgozol. Munkádat igényesen készítsd el! A holnapi rajzórán is 

dolgozhatsz még rajta. 

• RENDSZEREZD EGY MAPPÁBAN AZ ÖSSZES RAJZODAT, MERT BE KELL HOZNOD AZ 

ISKOLÁBA, HA ÚJRA MEGYÜNK! 

VISSZAKÜLDENDŐ: Várom fantasztikus álomrajzodat. Köszönöm szépen! 

 

Etika: 

Tananyag: A város, ahol élünk 1.  

• Közös sétánkon már felfedeztük, milyen szép a város, melyben élünk. Jó lenne még jobban 

megismerni Európa egyik legszebb városát, Budapestet. 

https://www.youtube.com/watch?v=VPvjzvBarBQ
https://www.youtube.com/watch?v=fKo3Ymk1WcM


• Nézd meg az alábbi rövid filmet Magyarország fővárosáról, Budapestről! Figyeld meg híres 

épületeit! 

https://www.youtube.com/watch?v=YnOPD5m4fdA 

• Lássuk, mennyire ismered a várost, melyben élsz! Szüleid segítségével mérd fel tudásodat! 

https://wordwall.net/hu/resource/781634/k%C3%B6rnyezetismeret/budapest-

nevezetess%C3%A9gei 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADATOD NINCSEN! 
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Matematika: 
 
Gyakorlás 
 
Oldjátok meg a munkafüzet 81. oldalát. Ha segítség kell, kérem, írjatok a Classroom felületen!  
Használjatok hozzá számegyenest, korongot, korongtartóval, számolópálcikát, ha szükséges! Jó 
munkát!  
A munkafüzet megoldásait KÉREM befotózva VISSZAKÜLDENI! 
Köszönöm! 
 
Játékok a gyakorláshoz! 
Számok bontása 10-es számkörben: https://learningapps.org/5893477 
Tízes átlépés előkészítése, pótlás 10-re  : https://learningapps.org/8438843 
Műveletek gyakorlása: https://learningapps.org/2256130 
Összeadás húszas számkörben: https://learningapps.org/2110994 
Számok húszig: https://learningapps.org/1228569 
9-hez, 8-hoz, 7-hez, 6-hoz adunk: https://learningapps.org/18180290 
5-höz, 4-hez adunk: https://learningapps.org/10076633 
4-hez, 3-hoz, 2-höz adunk: https://learningapps.org/11016951 
 
Környezetismeret:  
Kedveseim! 
Folytatjuk a növényekkel való foglalatoskodást. Szép tavaszi virágokkal, virágos növényekkel 
ismerkedhettek meg a videóból. A virágos növények szaporodásához, ahhoz, hogy termésük, magjuk 
legyen, szükség van beporzókra. Nézzétek meg, hogyan zajlik a beporzás!  
Jó tanulást, jó szórakozást! 
 
Tavaszi virágok: https://www.youtube.com/watch?v=LLTvm4O8Pd0 
A természet csodái: Beporzás: https://www.youtube.com/watch?v=GCyVuMo5FkE 
Beporzás: https://www.youtube.com/watch?v=pM862cdLZ6w 
Rajzoljunk méhecskét: https://www.youtube.com/watch?v=-oTMBP1whcw 
 
 

Testnevelés 1.a 

Reggeli torna 

https://www.youtube.com/watch?v=SlaEcR30Gms 
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